HUSORDEN
Lejer (privatperson eller organisation, der har indgået aftale med udlejer) er ansvarlig for
sine gæsters optræden og handlinger samt at overholde denne husorden.
Max antal personer
Festsalen er godkendt til 180 personer (80 siddende).
Café 17 er godkendt til 150 personer (55 siddende).
Dog max 258 personer i Festsalen og Café 17 samtidig.
Rygning
Det er ikke tilladt at ryge indendørs i hele ejendommen. Der henvises til baggården th eller tv
frem til kl. 22. Cigaretter og skodder skal placeres i de dertil tilhørende askebægere og
skraldespande ved baggården.
Musik
Det er ikke tilladt at medbringe liveband, DJ eller eget musikanlæg.
Døveforeningen følger Københavns Kommunes støjregler af hensyn til beboelse.
Der stilles musikanlæg til rådighed. Der er installeret elektronisk lydbegrænsning på
musikanlægget. Grænsen ligger på 86/81 dB(A) for Festsalen og 85/80 dB(A) for Café 17.
Det er ikke tilladt at have åbne vinduer og døre mens musikken kører.
Åbnes dørene efter kl. 22 om aftenen, bliver musikken automatisk skruet ned. Efter kl. 24:00
er særlig larmende musik ikke tilladt. Musikken SKAL slukkes kl. 03:00.
Brud på ovennævnte regler vil medføre, at en støjvagt fra Københavns Kommune tilkaldes.
Andet
Det er forbudt at benytte tegnestifter, søm, tape el. lign. på vægge, døre eller vindueskarme.
Køkken
Der stilles service og inventar, rene viskestykker og karklude til rådighed. Derudover stilles
der også en rulle sorte affaldssække til rådighed. Egen service må gerne medbringes.
Følg vejledningerne i de maskiner, som stilles til rådighed.
Når lokalerne forlades
● Der ryddes op i køkkenet, beskidt service vaskes op, tørres af og stilles på plads.
● Borde, ovne, køleskabe rengøres.
● Gulvet skal fejes, og hvis det er klistret efter spildt mad eller væsker, skal det vaskes.
Det gælder i lokaler, køkken, toiletter, gange og trapper.
● Evt. ituslået service stilles på køkkenbordet.
● Borde sættes på plads og stole stables.
● Fjern alle fyldte poser i lokalet, køkkenet og på toiletterne.
● Affald samt tom emballage, vinflasker og lign. sorteres og stilles i de dertil tilhørende
containere i passagen til venstre for hovedindgangen (mellem gaden og baggården)
● Er trapperne ekstremt snavsede, skal de fejes og klistret, spildt væske vaskes af.
● Baggårdene rydde op og cigaretskodder fejes og sættes i potte.
● Alle maskiner, lys, vinduer og døre skal være slukket/låst.

